sindicatoruralararaquara.com.br
sind_rural@uol.com.br

ARARAQUARA

Informações:
Av. Feijó, 87
3336 7547

OS CAVALEIROS DO FUTURO

Apresentação das
técnicas no Curso de
Rédeas organizado
pelo SENAR e o
Sindicato Rural

Ação conjunta do SENAR
e o Sindicato Rural tornou
possível a realização de
um Curso de Rédeas com
o objetivo de preparar os
animais para competições.
No final de novembro aconteceu no Haras Coração, localizado na rodovia que liga
Araraquara a Bueno de Andrada, um Curso
de Rédeas gratuito, voltado para profissionais e iniciantes que gostam e têm certa afinidade com a doma de equinos. O projeto é
mais uma ação conjunta do Sindicato Rural
e o SENAR (Sindicato Nacional de Aprendizagem Rural) que desenvolveu este ano
vários cursos de treinamento para o produtor rural, em todas as áreas.
O curso teve como instrutor Altemar
Venâncio, que também realizou o curso de
Doma Racional em setembro passado. Há
30 | COMÉRCIO INDÚSTRIA | JANEIRO 2012

14 anos, Altemar é instrutor do SENAR,
sendo conhecedor de várias técnicas inteligentes de doma racional e com inúmeras
habilidades e conhecimento na prática de
Rédeas.
“Utilizo técnicas que ajudam a preparar
o animal, como esbarro, exercícios de troca
de mãos, mudança de direção, flexionamento do animal (nuca, pescoço, paleta, costela, garupa) que tanto ajudam na hora do
treinamento. As técnicas também são utilizadas para outras modalidades e conhecer
todas elas só melhora o desempenho do animal, porque cada um precisa que seja usado
um método diferente para que se possa conseguir o melhor resultado nas competições.
Com esse curso, você consegue levar o cavalo para o tambor, baliza, trabalho de laço, de
campo”, diz Altemar, que mora em Avanhandava, região de Presidente Prudente.
Para ele, o curso visa aumentar o conhecimento de quem monta, aprimorando assim
o que aprenderam até hoje.

“Geralmente, os cavaleiros ainda utilizam formas mais rústicas na preparação
do animal e a falta de conhecimento acaba
atrapalhando os movimentos do cavalo.
Trabalhar de maneira correta desde o principio, colabora com o aprendizado e o que
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precisamos para ensinar temos aqui no Haras, como pista e redondel”, diz Venâncio.
O dono do Haras, Carlos Humberto Pagotto, apaixonado por cavalos, afirma que
“a importância do curso é ensinar sobre como mexer com cavalos, pois tem gente que
judia e às vezes não tem tanto conhecimento de como domá-los”. Com 25 cavalos, nas
raças Quarto de Milha, Manga Larga e Paint
Horse, Beto revela que o forte do Haras é a
reprodução dos cavalos, sendo alguns vendidos para quem pratica ou tem o gosto de
montar nos finais de semana.
O quadro de participantes variou bastante entre iniciantes, pessoas interessadas, amantes do esporte e profissionais
que trabalham dia a dia com a técnica de rédeas.
Um deles, João Dimas Mazziero, fala
que o curso é interessante porque ensina
não usar brutalidade com os cavalos. “Pensamos que estamos fazendo do jeito certo;
depois de uma boa lição, percebemos a importância dos detalhes que passados pelo
instrutor, agrega a harmonia, no esporte e
no trabalho.
Outro participante, Joviro Adalberto

A técnica de Rédeas
é uma modalidade de
competição de cavalos
que acontece em
várias partes do mundo.
No Brasil uma das mais
importantes ocorre no
Congresso Brasileiro
de Quarto de Milhas,
onde são apresentados
os melhores animais
da categoria.

Júnior, lembra a magnitude de conhecer a
interação entre o cavalo e o cavaleiro. “O
SENAR nos deu a oportunidade em aprender e conviver de forma harmoniosa com
os animais”, conclui Joviro, agradecido ao
sindicato.
O curso realizado pelo SENAR na verdade requisita o mínimo de 12 participantes e o máximo de 15, com duração de seis
dias. No encerramento é entregue um certificado reconhecido pelo Ministério do
Trabalho aos participantes.
Altemar Venâncio finaliza dizendo
que o curso foi proveitoso e agradece diretores e funcionários do Sindicato Rural,
bem como o coordenador do SENAR, Mário Porto e ao dono do Haras Coração, Beto Pagotto, que cedeu a propriedade para a
realização do projeto. Para 2012 estão
agendados os cursos de casqueamento e
ferrageamento, com data a ser definida. Os
cursos do SENAR são gratuitos e podem
participar todo e qualquer trabalhador rural, bem como proprietários rurais. Mais
informações no Sindicato Rural Araraquara, na Av. Feijó, 87 ou pelo telefone
3336 7547.

Primeiro passo:
afinidade com o animal

CURSOS

2012

• Administrar a vida e o trabalho
• Aplicação de Agrotóxicos
• Aproveitamento de Alimentos
• Culinária Regional
• Doma Racional
• Equideocultura
(casqueamento e ferrageamento)
• Liderança de Equipes
• Monitoria na Propriedade de Turismo Rural
• Motivação de Equipes
• Operação de Sistemas de
Irrigação por Aspersão
• Operação e Manutenção de Motosserra
• Operação e Manutenção de
Tratores Agrícolas
• Orquídea
• Processamento Artesanal de Pães
• Promoção e Comercialização
de Turismo Rural
• Relacionamento Interpessoal
• Rédeas
• Torneio de Pesca
• Turismo Pedagógico no Meio Rural
• Ética nas Relações Pessoais de Trabalho

PROGRAMAS

Mazziero, participante do curso

Beto Pagotto, proprietário do
Haras Coração, na estrada de Bueno

Alfabetização
Apicultura - Sensibilização
Cana-de-Açúcar - corte manual
Jovem Aprendiz Rural
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